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 رمألا ئداب يف ترَهَظو ء راع ينتِلَآ لاو ُدْنُم تاجاّرَلآ ةعانص 'تآَدَب

 . هير هان اهل :قلطأو ٍةقيرَط ٍلاكشأب

 ٍةَرِصاعلأ ةابحلأ يف امهم اًرْوَد مَآ ُةجاَردلا ْبَمْلتو
 « دوقولا ىف سفلاو لا ترا لع لقا ىف دياي اقام نأ نانا

 ا وو
 اهي للا للا ّيِهَو . رِضاحلآ انيؤَي ىَّتَح اهّادب نم ٍةَجاَرَدلَآ

 فتيحججار صيىهازذلا
 . مهتاياوهو مهلويُمو مييراشَم فاليخأ لع باش َدْنِع ناخيتسالا ينالُثس ُةَّضِ
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 ىلوألا ْتاِجاَرَدلَ

 0 مِظَعل عَرْخْل م  اًئيدَح ا 6
0 

 . ناصح سار اهجذامن

 بالود تاذ لآ مننا تاو ل « 1198م ماعلا ىلإ ُدوعَي يّ رد
 ق6 م 1 3 يعم هس

 يو . تاجاّرّدلأ خيرات 3 لّوذلَ : تلقا يف 0 3 يشتنقاد

 0 ير ا هيل دش اك[ مادختسا را لال ربا لعلو ٠ و ٍدَوقِمو جْرَسو
 دّحلآ اهييلاود بسب ٠ ءفلَش الو اًييَضُم تاجاَرّدلَأ له بوكر ناك دقو قبطي مل عفد ل َوْهَو « (ٍريزنج) ٍةلِيْلِسو (نيسرت نيئنسم نيبالود
 آ اهدعاقمو رطل مال“ ماعلآ ني

0100 
 5 وتل باق ٍةَجاَرَح ٌريوْطَت م و

 يف انايزوربمألا ةبتكمب باتك يف َفِشتكأ
 ” ... ةيلاطيإب ونالبم يد

 ىلاوَح َدْمَب أ ء 1076١ ماعلأ ينو

 هلارقيس يد تنوكلا يِينَرفلا للا مَتَص

 اكو . سيراب يف ساّتلأ ىلَع اهّضَرَعو
 !ِذَنِ اهُعْنُص عاش ِلافطأِإ بم نع َةرْيكُم موق



 « .تاقئألا نم وسْنَو يف « اتناك ذه ةحيرُم نكت[ اذإو ّيَِو . رسل
 . سيراب يف ٍمَْقلَ بلع الع لَم لَسُم ٍتالَّصاوُم ةطيساو

 ةع خا ح
 بل َعَرتخأ نأ 5 َميِرَّسلآ َلاوُرلأ اهريصَم َناكو
 1 كِذ َرّهَج دقو . 'يبامألا 0 ْلِصّنَي دّوْقوِب ِهيِجْوَتلا ةقبرط
 8 ُةَهَف هِيمَدَقل ركاوتتف « ْبكاَرلأ ايَلَع قل ُركاوتت اهَلَع َتَب ٍنيعارَدلل دِناسَم ِهِتاجاَرَد

 + ا امير اًسولج وبكر وُ يل ةوفحب دما دوز امك ؛ رس

 يلا ِِتَجاَرَد يف سيرذ نوف َراكفأ نسنوج سيند يناطيربلأ َرّرَط 02 ضاع 5 3 0 تعا 2 2-2

 . قانْلأ روطنح» مثأب اهّلُجَس

0 
 ا فولط كفي لست 2 ةّيبَشَح ٌتاجارَدلا َكْلَي تناك

 1 را دقه 2 كلذ حو ٠ ل ل ةومو ةرحو تانرطلا

 "ترّواج تافاسُم عطقو» ةعاّسلا يف اًرثموليك ١١ ْتَقَلَب تاعرس َقينْحَت

 لئاوألا «َنيِجاَرَدلَاد كيلو لاتخَآ ِةَرْدَق لع ٌدِهاش اذه يفو . اًريموليك ٠١

 . مهتيرَع َةّرَق لغو



 مادخل ًةليسَو زتربمُج سيول يزيلكنإلا َرَكَتْبأ 185١ ماعلا ينو
 ةقؤَك انكم اًعاطِق ْبّكَر ُهّنَأ كلذ . َيِمدَقلآ عفَدلأ يعارذلا عْفدلأ

 دلتَع كب ريف ."يبامألا بالوثلا ٍرَرْحِم ىلإ ٍسبنم لَ ٍريعَص سرت
 يمامألا ةيالودلأ ٌرودَي اًباهَذو َةئْيَج « ٍدَوْقِلَ ٍَمَدَقُم يف « نسل عاطل 00000 م ن1 1ع مهم لا رم

 يِمدَقلَأ عقدلاو يعا ارّذلأ فدل

 رحاب ١١ نوع رخلا كلت

 مقل
 ّدلآ خيرات ْنِم بناجلا اذه تاكو

 تاقيلعتو مهيوسر يف « كلاذنا « روتاكيراكلأ

 قب رطل لحو نيو ٠ َنيبكارلل هُم يذلا جاعزإلا نمو « رتالآلا
 0 موا كلذ ىلع لكم ٍةَحْفّصلأ وله يف ٌةَروصلآو . هيف ٍضْوَحلآ نم ّرْقَم
 5 ٍموسرلا نم



 "0 يف كلذو « َنتَسارَدب

 طاسوب يَلَحلا ٍبالودلاب امُهَلَصَوو

 و انكلآو ء غك 7 يجرم نو ناك
 الوّدلا طق 2 5 مالا 2 1 1

 0 اذهر ةعاسلا ف 7 8م ىلإ ىوْضَقل
 ع

 أ ريكي ناك ام َرْهَو « داي اًهرُجَ يل

 . هاوس د ىلع اهياكسو وتاب يا
 ها ,لاجكأ اذه يف يس َرخآ اقم نالوكك ام َقَّقَح كلذك

 ِهلَع صرف « لفلم َمَدَص « مك "4 اً ٍجاَّرَد ىلع ِةَلُخِر
 . ةَروَهجلا هتدابق ءارج هيام َةمارَع

 ناك د اما الجت قالث ل ِنيئساوَنلَأ تاذ يدل كنبإلا َةَجاَرَم نِكل
 ٍلِصافَلَأ :[ا نيب ُدِئاَرلَأ ةلاكتحالا َناكو « ٍديِمْحَتلَا َديدَش ابيف ودّ عود ماظن
 0 يكرهني يأ ٍةقاّطلا نم َريثكلا ٌرْدْهَ نصل ٍةَئِمَحلَا لّصْولاو
 للا ا

 روب ُهَتجاَرَد ذوقي نالمكام كرئابكْرك



2 
 ٍريودتلا هيعادؤ لص انأ و شيم ريب 'يمنرفلل رتخ
 نا « تسنرِإ مَضَوَو ٠ يبامألا بالود

 . ةديدجلا جْذامتلا وه ٍةءانِصل ةكرَم ةّيئرمألا تكيانوك

 اتناك ْدَقف ةركفلا نقال يذل ٍرجابلأ 6 7

 ةقاسم ا عقدت ةّدحاو رس نيتساَوَدلَ ٍريوُدَعف ٠ سول ةعرس ةبسن

 ”يمامألا بالود طيخُم 00

 لا را ه ىلع ةفاسللا
20 

 اود ريدي 8 ٍةلدَتْنُم عر لح جارد قلطني

 اور ديرَت نيح يف» « رام " ىلاوَح يأ ٠

 315 5 جاّردلا اهنطقت يلا ة ةقاسلا ةدايزو سول ا ٍعوضوَم
 . نسال ٍةَرْوَد

15 



 را مِماصتلا كلي بقي [ ساد َروِهْمْج يل
 . تاقرطلا َنِم مماصُتلا كلي تفتح ام َناعْرُسو « ٍراوطأل يبرغ نِعِرحُم ا ا يل ا ا سلع ١ او يرخلا ١ تان 5

 يف َنوسْفتي نوريثكلا حارو . تاجاَردلَأ دابق نق مع ةكربأ رار
 ىلع اوفي ذأ ٠ ٍدَوْقِيَأ كاسْنِإ نود مِهَاجاَرَد اودوقي ١ ذأك ؟ ”يتاراهم وضع

0 
 .عاونألا ةفلتخم "تاَجاَرَد

 3 ىلع ناركلا رتل ابالود ع

 0 َضراوَع اذ يريد اًسودم كك 0 يدي

 . مامألا ىلإ ةجاردلا لرَحَمو

1 



 ٍتاجاَرَدلَأ تاقابيم هَ
 186٠ نيب نيرْشِعلا م فلا كاكا اال ا يدع هد

 ف يدل « تاورو هد

 اول 1 ٌماَقُي 0 ال ناوُر - 00 قاع أ ( تاجارشلآ ٍتاقايبإ
 . تاجاّرتلا قباسُتم

 اّردلآ ٍررْبَأ نِم رم اذه روُم 3

 . اًمئار اًراجنإ يمامألا

 د هر ع

 تاقابسلا طا اًدَدَع يَ تاجاّرتلا ةيِْنَأ تدَحُأ هن
 يف تاجاّرَدلا تاقابيبب ةّصاخ ٌةَقلُْم نيدايم تَينْيو « ٍنْوَل



 نم َتاّينيعيَسلا لئاوأ يف ُدالوفلاو ٌديِدَحلآ َلَح

 ) ةديدَع ةميظَع تانيسحت كِلذك 'تلِحْدأو « ٍتاجاّرلا ةعانص يف بمحل
 7 مام
 . لاع ريمامأ بالودب عقدا مادختْسا ىلإ عر ٍديزم يف ةبغرلا تداو

 ورغكا ةَجاَرَدلا َّلَعَلو وأ يه 187١ ماع ْتَعِيُص يّلآ «لّيريإ» مْنَلب

0 

 اعلأ تاجاّردل طعم

 دو ٠ ضباوتو حباكمو (يضرخألا

18 



 ةيلاعلا ةَجاَرَدلَأ بوكر

 .بالودلا َقَْف ةئبْثم ٍةجَرَد ىلع دِوَتْعَ ّجاَرَسلأ ناك ةيلاعلأ ةجاردلا ِءالَبعَأِل

 ينل حياصلا نيو . نيم اسي ارئَأ كلذ نكي آل
 11 ديدَص لاني نأ ,ا ولالا وه يب ؛ دحَسلا

 . رطئاح ىلإ ةدنسم يهو ١ وا . ةجاردلا تيبثت . ل ل م ممل ا

 راك اي « رِطاخَلأ نم ول بوكُرلآ نكي لو
 فذ يف انا بيست ٍتاَبَطَم ني اهف ناك امو
 0 ذو . لكم ريالا َوه ناكف ٍةَعْرْسب تارَدَسنْلأ لوز انأو . يلاعلأ
 ةيجاَرَد قلطنت انئَب جارَدلا امهمِدختسي :
 حوضُوب ىرَي نكي / ام كِلدب جرش ْحَضْنُي نكي 1و . يرحب اهرادجنأ يف
 . عرب ٍهيجاَرَه ْنَع ىلإ مهاد ٌرطَح هَرَطْضُي راما تك

 او عؤتب :قلي وار اوعي انآ يوتا تالنرلا يف جاتا لع انكد الا ا ا لا
 لاو دس هل ا لول

 ٍتاجاّرَدلا ببوكُر بعاتمِف . كاكتْحالا حرقت مهبنجي اي



 يكلم اًيِجْسَت ىقلَت تاجاّردلآ ُةَعانِص
 بَ دْوَد ةيلاعلا تاجاّرّدلأ ِءاطتْمَأ ةَبوعَصل ناك

 1 ين تالَجَملأ ةّئالثل

 ىلإ تاي 0

 م
 ةَئيدَم ىلإ اًرحّوم ةعان

 . ماهجنتول

 ةلادتآ يِعانّصلَأ

 لا مم ٍتاجاّردلأ ٍةَعانِص خيرات يف روم ءامسألا نمو

 كارد قكيكأ ةّجَت» ماب فورتكا تالَجَعلَأ يد ٌزارطلا مص يذلا

 ١ ل يل ا ١ ينْراَس ناكر ا «ليريإ» ةيلاعلأ

 اهفِرْمَت امك ةّئيدحلا جار ٍريوْطَت يف صقل

 0 ا
 , ٍتاَجاّرَدلَأ نم زارطلا اذه ىلع «ِةَكِل

 ايف



 3 ذاق ٍيِرْمَر 0 مسرب امد رد يف 1 جروج

 عم ةّيماح ةّسْفانُم يف رفور زارط ْنِم ذآ ا

 . رغنكلا زارط نِم_عفّدلا ةيمام

 مقدلا ١ «رفوُر - نامألآ ٌةَجاَرَح»

 عفَدلأ ُةيمامألا «رقثكلا - نامألآ ار
0 

 لراس .ك ج00 الآ نامألا ةَجاَرَ

 ) زارط نم نامألا َةَجاَره» بكري

 هدا لكش ٍريوْطَت ف ةريخألا لحل ل

 نرش فراش الد نمو 0



 نماككام ُزارِط , ةَحلْسَألل ماهغنمرب ٍةَكرش ٌزارِط « سجبو يلدْنل ٌزارط
 ل 104 اا

 ليمالّسلآب زادت ىرخأ ْتاجاَرَد 0

 را م( تاعاردلا

 ,تاجاردلا و وه 0 ُدَدَع

 تر . نامألا ٍٍتاَجاَرَو نم حجان 0

 ٍتالكيسوتوملاو تاجاّرّدلا يِجِتْنُم

 ضافخلا بيس تاديسللا ايمانه «نماكت ام» ذارطا ناكر

 اس َةَجاَرَد ِتارّيمُم نم اًضْيَأ َرُه ضافخلالا اذهو .ِدَرقَِو جْرَّسل
 1 دممح ماعلا يف ينوبلا نود اهَعَبَص نا (لْقْيا»

 533 د



302 

 ةكريمأ يف ٌةَجاَرَدلَأ

 ؛ ةيوروأ يف رج دق تاجا هع لئارأ يف يلا / ناك اذ 0 0 * .2 صرب ناك اذإ

 ايوب تربل ةلانم ري دَقَلف دقلف . رابط اذه يف اريثك َةَفْلحتم نكت م ةكربمأ نإ

 ا ا ا سلا

 كن فقرو د ءلس
 ا نيون داس حنت



 ٍةَجاَرَد مع ملاعلا َلْوَح ةلخر

 ةئيدَم رئقيتُم ساموت َرَداغ 1884 ماع نم (ليرب ا نانا 72 يف

 راذأ 1846-٠١ (ربمتبس) لوليأ / ٠"

 0 ا يف 2.1887 (سرام)

 + لوبناتسا يف . اهو هيلو زومت 1
 ,سراف دالب اهنعلا لولا

 0 1 . دنملاب سراف دالب ىلإ ديعأو « ناتسناغفأ يف ضبقلا 8 0 0 ا .امهج (ربمقون) يناثلا نيرشت 0 "7 راما و دا1ق0 نط كا 1 7 ا 83

 , (تاريإ)



 ٌريماسَكو 6 اجّرلأ مطِق .
 كثي نأ زأ . كطملا ةتيرشلا ةئارا تاكاردلا رص قرمتل ةَقيقدل

 1 ٍتاجاّردلَ رورم علل مهاب رعب تاقرُطل نوع ارم

 ٍتاجاَرَسلا يدان لرتوك يلئاتنس ةيناطيربلآ َسَّسَأ 1808 ماعلا ينو
 اًرَدلَأ َحِلاَصَم ىعْرت ُةََسولا وه ارت الو . "ياس |

 ءم ليك لَعمَت تناك امك ء تاقابسلا يداوّتلأ وره ٍلْذِم راشيل دعاسو . . ماع 0

 . َنيِجاَرَدلاو تاجاَردلأ َنِم سائلا ماع فقم ٍريْفَت لع ا

 | وج اَرَدلَأ ناك امك ٍتاجاّردلل ٌةَسْمحَتم

 0 َنيِجاَرَدلا ءاذيإ يف تعم نودحت « صاب : 00 ناك

 . مهتاجاَرَد يف ٍتالَّجَعلَأ (نابظق) قار نيب

 ا الا



 (طوغضخلا ءاوَهلآب خوفتما) يئاوهلآ راطالا

 « تاجرا ةَعانِص ين تارت ّممَأ نب داو 188 ماعلأ يف َنّتَحَت
 كوب ل ا ٌةّماع ( ِتالَصاوْلا ٍلَْح يف لب

 ِءاوَطأ َراطإ « ةَدنكرُيِإ يف ميقُي ناك يداك يرطب َحاَرَجَوْهَو : بلاد

 . تالجتلل طونضلا

 ١ ىلاوح جالا لزَح نجف قد ممأ يل 0 كر رم اورد وال حض زكر ط ع تحي كلتاذا ناك مواد

 ! ةكرش سا تك ام ناعرسو



 1 بوكر تاديسلا تّبَحاو
 د ل ةنئاك ةليوطلا نهتتاسل ُُ تت 2 22

7 0 00 

 ! نم كيذب ةازو ل د اولا ةرذي يذل

 ةطرشلا لاجرو ديرب ٌةاعس َدَجَو

 مهاوسو 0 ءايألاو وأ

 لآ َدْنِع موُمْرم 0-0 ولاوري جيوب و لش
 هل لا د 0 تاكو نوف دم ىصُقألا قْرّشلأ يف اًعئاش 1

 . وئانتفا ىلإ َنْطَباسَت ٍناوَللا ٍرْضَملَأ كلذ ِء

 ان انك



 دلع نأو « 15 قلل سرتلا
.8 3 
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 ١ ٌةَديِدَج تاعارتخإ ةيعرسلا

 ايف ْتَمَبْنَأو تاجاَردلآ ةَعانِص ْسَرَهَمْن
 يأ نرع تلا لخدأو ( تاكرشلا تالا

 ناكيللا ليصافّتلا ينو ماعلآ

 . مَا اًمَْخَتْسُم تانيضّنلآ وله ُضْنَب

 لوو د مايك
 قل

 بئاّسلا بالوتدلا
 اقّبط ام لّوأ ناك . ميدق

 ساو . 181 ماعلا يف تاجاّرتلا
 يف نامألا ةجاّرد يف مُمتم هزجك
 وقف

 تخأ

 3 دج - ور ك3 ةيلاعلا

 نيتعرشلا وذ سرْألا
 0 ماعلا يف لخدا زاهج
 احتت ةّصاخ ةللس هيف

 الوحتلاب اه حمست
 زاهجلا ينو

 زع ةلللا

 رض هتلواحم ءانثأ
 ةيعرس ةبسن ٠ ليملا قابس يف يسايقلا مقّرلا 9
 57 ٠١8 يواست ةعرس يهو « ةيناث يف (ملك )١5 اليم عطقف 57٠١ اهرادقم سورتلل
 . حيرلا هنع دصي ابجاح رت قابس ةرايس هتمدقت دقو « ةعاسلا يف (ملك 181) لايمأ



 اهيادْطتْسبمَسَْت ال اًنايَْأ ٍضْرألآ ةَميبَط إف ملأ نمر يف اهّلَحَم تل
 ةجحاَرَلا َنَأ الإ . ليوُطلأ بشعلا تاذؤ

 ا كر
3 
 ملتي تح اهّرَج د

 يف اهرْؤَدب ةَجاَرَدلَأ تاق ْدَقو . ىربك ةكهأ رمحلا يف تدلصارملا
 . ملل نمر يف ب اتماق املقو وْ نم

 . م١0 ماعلا ُدْنُم تاجارّشلا لامشتسأب يلاطيإلا شيل ادَب
 ةنلحب هلع ةلباق تاجر ُمِْحَتسَي يَا شْبأ ناك 16٠١ ماعلأ يفو
 . ابوك ورَط هل فاو ال نيح رهط قو يول ُهَتجاَرَد يأ لوخَي
 ”روط دقلو

 لَم لت ذأ ىف 2 م2

 ُيَغ تاجاردلاو يطلل

 ري



 الآ نم اًدَح « ميِبْتصا زارط

 باَرَدلا تناكو . 1886 ماعلأ

 يداحأ يلخاد قارا كرمت
 ناريِغّصلَأ نابالودلا اكو ؛ ةَاوُطْمألا

 , ةَجاّرَدلا قالطنأ َدْعَب ِناعِقترَي



 حضي غكالا نر نلوم ريما

 طَتف ٍرْطَأ

 ٍتاَجاَرَد اوجتلاف «نلوللا» تاناكمإ َنورَخحآ َنويِعانِص َكَرْذَأ ام َناعْرَسو

 اي مت . 9 0 يف ٍةَجاَرَدلا وذ يَرألا ْجَدوُقلأ مْيُص منهغ ماو ع فم 5
 . ينال اهيلكشب اهجاتْنِإ 1535 ماعلآ يف مَنْ 77 00

 : لئجلأ عيت همن ا 2 نضل مرا يد

 5 يلو يمامألا نيب للطن افلح 0

 . ناكريغّصلا ِناتلَجَملَا اهون يلا لْمَحلا لاجَم ين َةدايرلَأو

 ةّيءانّصلا دالبلا يف طْقَتلَأ ذأ ا مك را 1 ذكر

 يف ايلات رق تن
 ىلإ ةَرتلكِإ نِم نيام نلوك اهب َماق ايْسآو اًبوروأ َرْبَع ٍةَلْوج يف 161٠١ ماعلأ
 14ه 4



 يذلا ٍتاجاّرّدلل ةَسْنَرَق قابس

 لاقبنالا َلَمَشَو « 1904 ماعلآ يف ىرَج

 قاسم ايَطَعُم  ةرتلكنإ ىلإ



 م تاسايق تاجاردلا تقلا

 سلج اذإ يغبتيو . اهنم بسانما را
 انضر ا أ جرا ىلع ين

 غبن : كيذك .ٍعودُمو هو ةسداسو ماظاب 00 كر ءارجألا تيت

 . ٌةدودْطَم اَنَأ ني دك يغاربلأو (ليماوّصلا) ٍتاقّرعلا لك ُْصْخَف
2 
 ٍةَراَتْمُم لاح ين ٌحباككأ ّلَظَن نأ
 و ممم
 ةرباعمو طبض ىلإ جاتحي ام

0 8 0 

 ياخلا عيكللا كلس( 59

 عارف زاكترا لمحم ()
 ةساّردلا

 ةساّودلا لمحم (©
 تاّيركلا ةجردم (5)

 دوقملل ةّيمامألا

 يمامألا حبكملا كلس (57)
 ةيزاوملا حبكملا ةمقل
 يلخلا بالوّدلا ةفاحلا

 يمامألا روحخلا لمحم (3)

 هه
 | ثييزت ىلإ جاتحي ام
 ميحشت
 (يئاس) ةقيلط ةلجع (5)
 رزلخلا روخا لمحم (؟
 ةلسلسلا (©)
 ال زاكترا لمحم (5)

 ١ ةماّرشلا
 ةماوتلا لمحم ()
 وأ حبكملا اعارذ (5)
 ةمّدقملا لمحم (7)
 حبكملا طبضم (0)
 روخملا لمحم (8)
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 . ةيلاعفلاو ةمالسلا نمؤي ميلسلا عضولا : ةفلتخم عاضوأ 0 يغبني جرسلا عافترا ليدعت دعب : تاعافترالا ليدعت
 . لاجمل اذه يف ةيمهألا غلاب دوقملاو جرسلا عضو ليدعتو الئام بكارلا عضو نوكي ثيحب ديقملا عافترا ليدعت
 0 ل كر 0 ايقلا نكمي اك . د اى
 . هتحارو بكاارلا نزاوت ىلع دعاست

 جرشلا ىلإ ةبسنلاب ضفختم دوقملا

 عضو ضفخدبو نيغسّرلا ىلع لقثلا دادزي
 ل

 لقثلا . جرشلا ىلإ ةيسنلاب عفترم دوقملا
 . دوقملا ىلع لقث الو جرّسلا ىلع عقاو هلك

 مامألا ىلإ لئام بكارلا . ميلَسلا عضولا ىلإو اًمامأ نيتساّودلا ىدحإ طغضا ١.

 . جرتلاو دوقملا نيب عّروم لقنلاو اليلق اىرخألا كرات نيمدقلا ىدحإب لفسأ ا
 . ةيناقلا ةساّودلآ عم ةحانرم عفترت

 عضولا يف نامدقلا لظنا نأ يثبني .
 ىلعأ ىلإ مدقلا عباصأ كّرحتتف حيحصلا
 ةكر لحاكلا لفسأ إو

 تامزلتسم نم اذهو . ةساّودلا
 ةلبسلا

 ةّصاخ تارود ملاعلا نادلب نم ريثكلا ين ُماَقُن
 « تاجاّرَدلا بوكر لافطألا نم نييالملا ملعتل
 لافطألا متقتيو . ةّيلحملا تاطلّسلا فارشإب
 هيف زئافلا لاثي رابتخا ىلإ تارودلا هذه دعب

 تحت ىلإ طغضت تناك يتلا ل 3 ها
 اهرودب ةحاترم عفترت نأ نآلا كش
 يي يف نمكي ةجاّرلا ٠ بوكر ةداجإ رس نإ

 .نيتناّتلا ةكرح ماكحإ 7*0200
 . هتراشو جاّردلا ةدابش



 تاياردلا ةلضنألا
 تارابسلل قرط

 تاجاردلاو تارابسال قرط 1

 00 2 0 ا "1
 تافورصم تفخو نيسحَت يرورضلا َنِم َّحَبْصأ تاجاّرّدلا ٍدادْعأ يف ٍدعاصتملا ٍدْب

 اال ا ا ع 0 1 1 3

 الاملا يف يفوت ططخللا كِلَذ ين ناكف ْبَلمَتلا نكمُيو . اتدايزو َنوِجاَرَدلَأ اْنم ُديِفتْسَي يل قِفارَتاو تاليبسّتلَأ
 م 0 0 2 را 5
 . ِرمَبلا مالا يفو ٍتاجاّردلل برام ْوَأ قّرُط صيصخَتب ِندّْلَأ يف ٍةَمِحَدْرْلَأ تاقرطلا رطاخم ىلع

 . ٍلقَتلا لئاسو ْنِم اهاويس نود



 هدحتل ءاملا يف هسطغو «٠ لخاَدلا راطإلا خفن دعأ 1 | بالودلا ةفاح نيبو راطإلا نيب رطألا ةعفار لخدأ 1 ١
 . بقنلا عضوم , ةفاحلا قوف راطإلا فرط اهب عفراو

 . فجيل راطإلا كرئاو بقثلا عضوم لوح ةمالع معاج

 3 + لوألا نم مم ٠6 دعب ىلع ىرخأ رطأ ةعفار لخدأ اك
 . اًنضيأ ةفاحلا قوف راطإلا فرط اهب عفراو.
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 بالودلا ةفاح لوح ةيناّثلا ةمفاّرلا
 . اهلماكب راطإلا يتفاح

 ةفجيل هكراو (ًمسسم) اًنرصل بقثلا ناكم قرف عض ا ع ٠ (ةرفنص) جاجز قرو ةطاسوب فرب بقثلا ناكمنح © يدا

 . ٌيلخاّدلا راطإلا صر اًيشاحتمو ماهّصلا , (كلاتلا بقثلا ببس نع ّيجراخلا راطإلا عضوم نم ائداب هناكم يجراخلا راطإلا دعأ مث .ًاليلق قوحسم) ّيسنرفلا روشبطلا نم اًنيش اهقوف ٌرذو . فارطالا لخلاد يف ثحبا . لخاَدلا راطإلا بحسا مث بالوتلا هخفتاو * مايشلاب اًنداب « هناكم خاتلا راطإلا دعأ ١ 12 ل ةرخا اي ةمقّرلا نس اكل ريع ماصلا عقداو « مايَّضلا تيبنت ةقزح كف قفرب لخادلا راطإلا جرخأ مه



 ةّيراضحلا تازاجنإلا ةلسلس

 ِِ 0000 - ءاضقلا ةداير - ١

 لا تاعارتختالا - ٠ قامعألا ٌةداير -

 «كيتسالبلا) نيالا سَ - 1 ويدارلا َهّصِق -
 نر طقتلا ةّصِق - ؛

 ةّيوَتل قفطلا صو - 1 هلل[ ةصق < 6

 ةّيديدَحلا ككتلا هِي - 4 () مّلِلا ُهّصِق -

 ةجاّردلا ةّصِق - ٠5 (0) مّلِعلا ُةّضِق -

 (نداعملا) تاّرلفلا ةّصِق - 8

 5916و 601 ةيهطأع

 : ني اكهب صاخملا نايبلا تلطا . راكسعألا فيكَ تِسانن١
 توب تجب - حلشتملا ضير ةعاس - نان ةبككم
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